
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi tror på København” 
Principprogram for Venstre i København til KV21   

 

Godkendt på  

• Bestyrelsesmøde 27. januar 2021  

• Generalforsamling 3. marts 2021 



En by i vækst og udvikling  

København er – og skal være – en by med mange forskellige erhverv og gode arbejdspladser.  En by, som 

trækker væksten ikke bare i hovedstadsregionen, men i hele Danmark. En vækst, som er med til at skabe 

muligheder og plads til det liv, som man som borger i København, ønsker at skabe for sig selv og sin familie.  

Som erhvervsby står København især stærkt indenfor en række brancher, herunder turisme og 

oplevelsesøkonomi, life science, it/ digitalisering, det maritime område, finanssektoren og kreative erhverv. 

En fortsat udvikling af hovedstadens erhvervsliv kræver stærke virksomheder, adgang til veluddannet og 

mangfoldig arbejdskraft, god infrastruktur, samarbejde med universiteterne om forskning og innovation 

samt internationale miljøer, som gør det attraktivt for udlændinge at komme til. København har 

forudsætningerne for at blive Europas førende grønne iværksætterby – et europæisk Silicon Valley for 

grønt iværksætteri. Det skal vi udnytte i bredest mulige forstand, gerne ved at trække på de styrker, som 

den samlede Øresundsregion råder over. 

Byens virksomheder er fundamentet for det København, vi kender og holder af. Små, mellemstore og store 

virksomheder har skabt grundlaget for byens fremgang i form af arbejdspladser, handel, turisme og en 

levende by fyldt med spændende tilbud. Vi skal derfor passe på erhvervslivet – og sikre gode og 

forudsigelige rammevilkår, herunder service overfor virksomhederne. Det gælder ikke mindst for turismen 

og oplevelsesøkonomien, som normalt tegner sig for mange tusinde arbejdspladser, og som er hårdt ramt 

af Coronakrisen. For at trække hovedstaden op igen skal vi revitalisere den storkøbenhavnske 

turismeindsats med særlig fokus på events, kongresser, samt kultur- og gastro-turisme.  

København er Danmarks største studieby, og de mange studerende sætter et positivt og dynamisk præg på 

byen. Venstre bakker op om kommunens studielivspolitik ”Studieby København”. Kommunens rolle ligger i at 

skabe tryghed og tilbyde ordentlige forhold i forhold til boliger og infrastruktur – ligesom vi skal styrke 

studievejledningen og formidlingen af studiejobs. 

Venstre er pennefører på kommunens nuværende Integrationspolitik. Vores ambition er, at der i 

København skal være plads til forskellighed, at mangfoldigheden skal være en styrke ved byen, og at alle, 

der vil bidrage positivt, skal være velkomne. Mangfoldigheden skal være multidansk og dermed forankret i 

dansk kultur, historie og værdier. 

Vi tror, at arbejde er nøglen til vellykket integration. Vi har brug for, at alle bidrager til vores fælles 

samfund. Det er på arbejdspladsen, at man tjener penge og bliver selvforsørgende. Og det er her man 

møder kolleger, forbedrer sine sprogkundskaber og får et større kendskab til dansk kultur. Derfor skal vi 

fremme ligestilling og bekæmpe social kontrol, som for nogle udgør en barriere for at tage en uddannelse 

eller komme ind på arbejdsmarkedet. Ligesom det for andre, især unge, kan hæmme livsmuligheder og ret 

til at træffe selvstændige valg om uddannelse, fritidsaktiviteter og kærester.  

• København skal også være erhvervslivets hovedstad – med Danmarks bedste arbejdspladser og den 

mest internationale arbejdsstyrke 

• Den grønne omstilling skal gavne Københavns erhvervsliv og sikre grønne arbejdspladser   

• København skal være den bedste by at arbejde og studere i  



En grøn, smuk og tilgængelig by 

København skal forblive en attraktiv by at bo i. En by med smarte, grønne løsninger, som gør det let for 

borgerne at arbejde, handle og bo. Vi skal gøre det, der virker - og bruge den nyeste og grønneste 

teknologi. Den grønne omstilling sker bedst ved at gøre det let for københavnerne at træffe smarte og 

grønne valg – ikke ved at genere deres hverdag og opfinde virkningsløse forbud. 

København skal have ren luft. Vi skal undgå partikelforurening, så alle – også allergikere, børn og ældre – 

kan færdes frit udendørs i ren og frisk luft. Vi vil bevare og styrke Københavns blå og grønne præg. Derfor 

skal vi have flere grønne områder og flere bademuligheder, både i søer og havnen. Og så skal København 

være en ren by, hvor det er let at komme af med – og at sortere – affald.  

København er en by i vækst, og det skaber nye transportbehov. For Venstre er det afgørende, at der er høj 

fremkommelighed i hele byen. Transportsystemet skal være så grønt som muligt, og samtidig være tilpasset 

borgernes behov – hvad end de har behov for at cykle, tage bus eller metro, køre i egen bil eller spadsere.  

Vores mål er at skabe en miljøvenlig og energirigtig by, hvor behovet for brug af bil reduceres ved kloge, 

teknologiske løsninger. For at reducere antallet af bilture, må kommunen tilbyde god og effektiv kollektiv 

transport - gerne med meget mere metro, samt udbygning af velholdte og sikre cykelstier. Vi skal gøre det 

let og enkelt for borgerne at vælge de mere miljøvenlige alternativer.  

Det skal stadig være muligt at benytte bil for dem, der har behov for det, ikke mindst børnefamilierne. 

Fremtidens biler er grønne, og vi skal have Europas bedste infrastruktur til at understøtte el- og brintbiler. 

Ligesom vi skal udnytte de muligheder, fremtidens teknologien på transportområdet giver.  

København skal forblive en smuk by. Byudvikling skal gennemføres med kvalitet og respekt for Københavns 

historie, grønne særpræg og varierede bebyggelse. Alle københavnere skal have adgang til en park eller et 

større grønt areal indenfor 10 minutters gang fra deres bopæl. 

Endelig skal vi gøre København til en by, hvor alle kan få en bolig. Boligudbuddet skal afspejle, at byen har 

en mangfoldig befolkning – og at der skal være plads til både studerende, børnefamilier, singler og ældre i 

byen. Boligerne skal være så forskellige i størrelse, pris og form, at alle har råd til at bo et sted i byen. 

• København skal være CO2 neutral hurtigst muligt – og ingen københavnere skal dø af 

luftforurening fra industri eller trafik fra 2030  

• København skal fortsat være en æstetisk smuk by, som er værd at bo og leve i.  

• København skal være en by, hvor også studerende, unge børnefamilier, singler og ældre har 

mulighed for at finde en bolig 

 

 

 

 

 



Danmarks bedste børneby 
København skal fortsat stræbe efter at være en by, hvor alle børn får en god og tryg opvækst. Vores børn 

skal udvikle sig og tilegne sig de færdigheder og kundskaber, der gør, at de kan mestre deres eget liv og 

deltage i uddannelse, arbejde og sociale fællesskaber. Vuggestue, børnehave og skolegang skal sikre, at alle 

får mulighed for at tage den uddannelse, de har kvalifikationer til. For børn med specielle behov er det 

særligt vigtigt at støtte med de rette tilbud. Både for de børn, som har ressourcer og talent ud over det 

sædvanlige – og for de børn, som har brug for ekstra støtte og omsorg. 

 

Børnenes trivsel og opdragelse er forældres ansvar. Kommunen skal give familier mulighed for at forme 

deres eget liv, og tilpasse sig de individuelle behov, ønsker og krav om fleksibilitet, valgfrihed og tryghed, 

som den moderne familie har. Københavnske forældre ønsker en tryg hverdag med mindre pres, hvor man 

trods travlhed får det hele til at hænge sammen. Det kræver, at skole, daginstitutioner og fritidstilbud ligger 

tæt på familiens hjem. Venstre arbejder derfor for at skaffe pasningstilbud tæt på hjemmet, fritidstilbud til 

børn i alle bydele og tættere samarbejde mellem skole og fritidstilbud. 

Det skal være trygt at sende sit barn i en københavnsk daginstitution. Der skal være fokus på trivsel – og på 

at børnene bliver stimuleret og dagligt får gode oplevelser. Det er til gengæld ikke afgørende, om børnene 

passes i det offentlige system eller i en privat institution, der lever op til de kvalitetskrav, som vi i 

København sammen har opstillet. Pengene skal følge børnefamilien, som selv kan vælge, hvilket tilbud den 

ønsker at benytte, og det skal i højere grad gøres synligt, hvilke valgmuligheder der er.  

Venstre ønsker en folkeskole med højt fagligt niveau, trivsel og fri for mobning. Folkeskolen skal på 

baggrund af danske værdier og den kristne kulturarv bidrage til elevernes dannelse og gøre dem til 

demokratiske medborgere og nysgerrige verdensborgere. Alle elever skal kunne realisere deres drømme og 

ambitioner uafhængig af bopæl og social baggrund – og derfor skal undervisningen differentieres, 

holddeles og målrettes den enkelte, så alle elever udfordres og udvikles. Ledelsesstruktur, lærer- og 

undervisningskræfter samt lokaler skal være tidssvarende. Det er vores ambition, at den københavnske 

folkeskole indenfor ti år er landets bedste målt på resultatet af folkeskolens afgangsprøve. 

 

For Venstre er privat- og friskoler en central del af den danske skoletradition. Vi ser intet modsætnings-

forhold mellem flere private skoler og en stærk folkeskole. Vi ønsker det frie skolevalg genindført i 

København, så forældrene kan vælge mellem folkeskoler – og mellem folkeskoler og private skoler. Vi ser 

gerne, at privat- og friskoler modtager et ekstra kommunalt tilskud, hvis de tager ressourcesvage børn ind.  

For mange elever starter i den københavnske folkeskole uden at have et funktionsdygtigt dansk og basale 

færdigheder i matematik. En del af disse elever når aldrig at indhente efterslæbet, og afslutter folkeskolen 

uden at kunne læse, skrive og regne. Vi må styrke indsatsen både før og efter folkeskole-tiden, ideelt set 

ved at tiltrække de dygtigste og mest engagerede lærere til de skoler, der er mest udfordrede rent fagligt.  

• Københavnske forældre skal være landets mest tilfredse med deres daginstitutioner  

• Den københavnske folkeskole skal indenfor ti år være landets bedste  

• Københavnske børn skal op på niveau med resten af landet ift. idrætsdeltagelse i foreninger  

 



En sund og stærk by  
København skal tage sig endnu bedre af sine svageste borgere – og skabe rammerne for, at alle kan deltage 

i samfundet. Det gælder på sundhedsområdet, hvor kommunen skal oplyse borgerne om, hvordan de tager 

ansvar for eget liv og træffer sunde helbreds- og livsstilsvalg – og støtte dem, der har brug for det. Der skal 

være lige adgang til kommunens sundhedsydelser, og tilbuddene skal være af høj sundhedsfaglig kvalitet.  

Adgang til egen læge er centralt for at sikre kontinuitet og kvalitet i den medicinske opfølgning. Derfor skal 

alle københavnere have adgang til en læge i deres lokalområde – og have mulighed for at skifte til en anden 

læge i lokalområdet, hvis de ikke er trygge ved deres nuværende læge.  

Vi skal styrke indsatsen overfor de stadig flere københavnere, der får ondt i livet. Fysik og psykisk sygdom 

bør sidestilles, og de, der får en diagnose, må ikke opleve, at psykisk sygdom udelukker dem fra at bidrage 

til og være en del af det københavnske samfund.  

På socialområdet skal kommunen sikre rammerne for, at svage borgere kan lære at mestre egen hverdag, 

deltage i samfundet og tage ansvar for sig selv og sin familie. Handicap, misbrug og psykiske udfordringer 

rammer hele familien – og resulterer ofte i følgediagnoser som sammenbrud, stress og skilsmisser. Derfor 

skal vi løfte serviceniveauet på socialområdet og give bedre og mere individuel støtte til udsatte borgere – 

og deres familier. Vi ønsker hurtigere og mere kompetent sagsbehandling og udredning, hvor 80% af 

sagerne får den rigtige afgørelse i første forsøg. Borgerne skal opleve, at de har én indgang til kommunen, 

ligesom de skal tilbydes et fast, koordinerende sagsbehandler-team, der følger dem.  

Endelig arbejder Venstre for at udvide kommunens tilbud til pårørende – både med pårørende-kurser og 

andre støtte-foranstaltninger. Der skal skrues op for kommunikationen med de pårørende, og det skal være 

lettere for de pårørende at få et overblik over, hvilke tilbud kommunen og eventuelle private udbydere har. 

På ældreområdet skal kommunen tilbyde støtte, behandling og omsorg til ældre medborgere, der bliver 

syge eller svage. Og der skal skabes vide rammer og stadig mere plads til, at frivillige eller pårørende kan 

træde til med kærlighed og omsorg. Venstre vil sikre, at flest mulig ældre kan bidrage og være selvhjulpne 

så længe som muligt. Samtidig skal vi hjælpe den stigende andel af ældre, der føler sig ensomme og som er 

særligt udsatte for at opleve mental mistrivsel og magtesløshed – især efter en vanskelig tid med Corona.  

Ældre skal opleve, at ældreplejen tager udgangspunkt i deres behov. Der skal være værdighed, tryghed i 

hverdagen, god livskvalitet og hjælp til det, der betyder noget. Og det er afgørende, at de ældre har fuld 

selvbestemmelse og råderet over deres eget liv – og har valgfrihed til at vælge de tilbud, de ønsker – uanset 

om de stadig bor hjemme, i en beskyttet bolig eller bor på plejehjem.  For at give flere ældre med 

plejebehov mulighed for at blive i eget hjem, vil vi skabe nye, fremtidsrettede boformer og bofællesskaber. 

Ligesom det skal være lettere at etablere seniorbofællesskaber og friplejehjem i København.  

• Det skal være let at være sund københavner  

• Københavnere med handicap, psykiske udfordringer og misbrug skal opleve et reelt serviceløft  

• København skal være byen, hvor ældre og pårørende er enige om, at det er godt at blive gammel   



En åben, aktiv og tryg by  
København skal stadig være en by, hvor der er plads til alle, og hvor alle har lige muligheder. En by med højt 

til loftet og plads til forskellighed, hvor alle kan – og skal – bidrage med deres evner og kompetencer. Vi skal 

være en by med lige muligheder for alle, uanset køn – hvor alle har lige muligheder for at gøre det, de 

ønsker. Venstre arbejder for ligestilling mellem mænd og kvinder gennem lige muligheder for alle. Det 

kræver, at der kommer flere kvinder i ledende stillinger, at mænd tager mere barsel, og at der kommer 

flere kvinder i traditionelle mandefag.   

Venstre deler Danmarks Idræts Forbunds (DIFs) ambition om, at København skal være ”verdens mest aktive 

storby” med høj foreningsdeltagelse, gode rammer for aktive borgere, og mulighed for at dyrke eliteidræt 

og opleve internationale sports-events. På samme måde skal København give flest mulig borgere mulighed 

for at høre og udøve musik.  

Gode idræts- og kulturtilbud er en central del af Københavns ”value proposition” til borgerne. Et rigt og 

varieret kultur- og musikliv skaber værdi for København, ligesom sportsbegivenheder begejstrer og samler 

københavnerne. Foreningslivet skaber rammerne for leg, læring og demokratisk dannelse – og er samtidig 

fremmende for både sundhed, integration, livsglæde og sammenhængskraften i byen. 

Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde – uanset om 

det gælder musikskolerne, idrætsforeningerne, aftenskolerne eller andre typer af organisationer. Venstre 

vil støtte frivilligheden gennem tilskud, samarbejde og gode fysiske rammer, så det bliver nemt at agere 

som frivillig. Og vi skal være parate til at støtte ekstra op om de foreninger, der oplever medlemsfrafald og 

økonomiske problemer i kølvandet på Coronakrisen.  

Endelig skal København forblive en tryg og sikker by at færdes i på alle tider af døgnet – uanset bydel. En 

tryg by forudsætter et tæt samarbejde mellem politi, kommune og frivillige organisationer. Når politiets 

ressourcer slipper op, må kommunen træde til, som vi har gjort med natteværter og havneværter. Venstre 

har derfor i flere år arbejdet for at indføre et kommunalt ordenskorps med beføjelser til at udskrive bøder 

overfor larm, støj, hærværk og ballade – og lysten til også at give en hjælpende hånd, når det kan være 

svært at komme over gaden, eller et godt råd, når en turist ikke kan finde vej.  

Venstre har stået for udformningen af kommunens nuværende bandeindsats. Godt 100 bandemedlemmer 

aktiveres nu hvert år i en særlig enhed, hvor det sikres, at ingen får kontanthjælp, samtidig med at de 

skaber uro og utryghed i samfundet. Vores samarbejde med politiet er godt, men kunne blive endnu 

stærkere, hvis samarbejdet allerede startede, før et givent bandemedlem blev løsladt.  

Endelig skal vi sætte ind over for ekstremister. Københavns enhed for forebyggelse af ekstremisme og 

radikalisering får et stigende antal begrundede henvendelser i disse år. Som by skal vi være klar til at møde 

truslen, om den stammer fra islamisk ekstremisme eller politisk motiveret højre- eller venstreekstremisme. 

• København skal være den første kommune i Danmark, hvor kvinder opnår reel ligestilling 

• København skal være et internationalt fyrtårn for idræt og fysisk aktivitet 

• Borgere i alle lokalområder skal føle sig trygge i København  


